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BAB V 

KAJIAN TEORI 

 

5.1 Jenis dan Fungsi Tari Tradisional 

5.1.1 Seni Tari Tradisional  

Tradisional merupakan suatu cara pikir masyarakat asli setempat, yang 

dikembangkan dengan nilai-nilai norma dan adat istiadat yang dipercaya oleh 

masyarakatnya, sehingga menjadi hal yang luhur dan dilestarikan.  

Kesenian tradisional adalah kesenian yang diciptakan oleh masyarakat 

banyak yang mengandung unsur keindahan yang hasilnya menjadi milik Bersama 

(Alwi,2003 : 1038).  

Tari tradisional merupakan hasil dari suatu ekspresi dan rasa akan 

keindahan yang berlatarbelakang budaya masyarakat setempat. Dalam tari 

tradisional tersirat pesan berupa pengetahuan, gagasan, kepercayaan, nilai serta 

norma, ekspresi serta penjiwaan dari seorang penari merupakan hal yang penting 

sebagai penyempurna dari gerakan yang dilakukan.  Berdasarkan nilai artistiknya, 

tari tradisional dibedakan menjadi tiga, yaitu:  

1. Tarian primitive 

Tarian primitive adalah tarian yang sangat sederhana dalam arti belum 

mengalami penggarapan koreografis secara baik mulai dari bentuk geraknya 

maupun iringannya, serta busana dan tata riasnya kurang diperhatikan. Tari 

Primitif sudah jarang dipentaskan dan jarang dijumpai keberadaannya, 

kemungkinan hanya di daerah terpencil atau pedalaman saja. 

2. Tari klasik 

Merupakan tari yang sudah baku baik gerak, maupun iringannya. Oleh 

karena itu, tari klasik merupakan garapan kalangan raja atau bangsawan yang 
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telah mencapai nilai artistik yang tinggi dan telah menempuh perjalanan yang 

cukup panjang. 

3. Tari rakyat 

 Tarian yang sederhana dengan pola langkah dan gerakan badan yang 

relatif mudah dan sudah mengalami penggarapan koreografis menurut 

kemampuan penyusunnya. Tari rakyat terlahir dari budaya masyarakat pedesaan 

atau luar tembok Kraton, dan tidak mengacu pada pencapaian standar estetik 

yang setinggi-tingginya sebagaimana tari klasik (Humardani, 1983 : 6). 

Salah satu tari tradisional yang popular di Kota Pati adalah tari tayub, tayub 

oleh sejumlah ahli dianggap sebagai salah satu kesenian rakyat yang popular 

pada masyarakat petani pedesaan Jawa dan telah ada sejak ratusan tahun lalu 

(Maladi,2006:2). Tari jenis ini merupakan tari berpasangan yang diwujudkan 

melalui ekspresi hubungan romantis antara wanita (penari Ledhek) dengan pria 

(Pengibing). (Soedarsono, 1976 : 4-5). 

 

5.1.2 Fungsi Tari 

Fungsi tari merupakan keberadaan tari yang memiliki nilai dan hasil guna 

yang memberi manfaat pada masyarakat khususnya dalam kehidupan sosial 

(Hidayat, 2005 : 5). Selain itu tari juga memiliki beberapa fungsi lain, diantaranya: 

1. Tari sebagai sarana upacara 

Yaitu tari yang digunakan pada saat upacara keagamaan atau upacara 

adat, tari tersebut biasanya memiliki arti atau makna tersendiri, namun ada juga 

yang berkaitan dengan suatu peristiwa kehidupan manusia seperti kelahiran, 

perkawinan, penobatan, dan kematian. 
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2. Tari sebagai hiburan 

Tari sebagai hiburan lebih menekankan pada pemberian kepuasan 

perasaan tanpa memiliki tujuan yang lebih dalam, seperti memperoleh 

pengetahuan atau pun pengalaman. Oleh karena itu tari hiburan adalah jenis tari 

yang muatan nilainya ringan. Bagi pelaksana (penari) mungkin hanya sekedar 

untuk menyalurkan hati atau kesenangan seni, misalnya untuk perayaan suatu 

pesta / perayaan hari besar atau ulang tahun. 

3. Tari sebagai pertunjukan  

Tari sebagai pertunjukan mengadung pengertian untuk mempertunjukan 

sesuatu yang dilihat dan dinilai dari nilai seni, serta untuk memberikan kesan 

setelah pertunjukan selesai sehingga menimbulkan kesan dan wawasan yang 

baru.  

4. Tari sebagai sarana pendidikan  

Pendidikan seni merupakan pendidikan sikap estetis guna membantu 

membentuk manusia seutuhnya dan selaras dengan perkembangan pribadi yang 

memperhatikan lingkungan sosial, budaya dan hubungan dengan Tuhan. 

 

5.1.3 Tari Khas Kota Pati 

Kota Pati memiliki potensi pengembangan tari yang cukup tinggi, 

mengingat tari yang diciptakan dan dikembangkan di Kota Pati cukup banyak. 

Beberapa tari khas Kota Pati yang terkenal yaitu :  

1. Tari Barong Wadon, 

2. Tari Puri Sari,  

3. Tari Tayub 

4.  Tari Greget Ayu 

5. Tari Wiwit 

6. Tari Angguk 
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Selain tari tersebut di Kota Pati juga tidak menutup mata terhadap tari 

tradisional yang lain, sehingga seniman di Kota Pati juga mempelajari dan 

mengembangkan tari-tari tradisional Jawa lainya, sehingga memperkaya tari-

tarian yang ada di Kota Pati 

5.2 Gedung Pagelaran Seni  

Pada mulanya pertunjukan tradisional adalah upacara-upacara religious, 

seperti wayang pada keraton dan tari-tarian. Dengan berkembangknya perdaban 

yang maju dengan unsur budaya-budaya barat yang mulai tertanam, maka seni 

pertunjukan mengalami perubahan pula, sehingga sekarang cenderung untuk 

dipentaskan diatas pentas, tidak hanya untuk upacara adat saja.  

Pada abad XIX di Jakarta pada zaman Rafles, Gedung pertunjukan 

pertama kali dibangun, yaitu Gedung kesenian (City Hall) yang berfungsi sebagai 

tempat pementasan seni modern, dimana materi, struktur dan pengolahanya 

didasarkan kepada seni pertunjukan barat.  

Seni pertunjukan adalah karya seni yang melibatkan aksi individua tau 

kelompok di tempat dan waktu tertentu. Seni pertunjukan biasanya melibatkan 

empat unsur, waktu, tempat seniman dan pentonton. Seni tradisional yang 

dipertunjukan pengungkapanya lebih bersifat spontanitas atau improvisatoris. 

Pertunjukan diwarnai oleh adanya perpaduan seni music,tari dan drama sehingga 

membuatnya menjadi satu pertunjukan yang total.  

5.2.1 Fungsi Gedung Pagelaran 

Gedung pagelaran memiliki beberapa fungsi, diantaranya :  

1. Sebagai wadah meningkatkan apresiasi seni 

2. Sebagai wadah Pendidikan yang bersifat hiburan 

3. Sebagai wadah untuk mempertemukan buah pikiran seniman dengan 

masyarakat sehingga terjadi penilaian dan komunikasi.  
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Sedangkan untuk di Indonesia, dalam bidang kebudayaan gedung 

pagelaran memiliki peran sebagai berikut :  

1. Memelihara kelangsungan hidup budaya seni pertunjukan yang baik, 

tradisional maupun moder, sebagai wisata kebudayaan. 

2. Merangsang dan membangkitkan kreativitas para seniman dan budayawan 

dalam menghimpun dan mengembangkan nila-nilai budaya 

3. Meningkatkan daya penghayatan budaya di dalam masyarakat luas. 

5.2.2 Jenis Teater 

Ciri  khas  gedung  teater  adalah  dengan  adanya  bentuk  tempat  duduk 

dilantai  bawah (yaitu  penonton  duduk  pada  bidang  besar  berbentuk  kurva  

yang menanjak/naik)  dan melalui  sebuah  depan  panggung  yang  tampak  jelas,  

depan panggung  yang  dapat dicontoh  (bidang  pertunjukan  sebelum  pintu  

gerbang  di ruang penonton) (Neufert, 2002:137).    

Tempat peglaran dapat digolongkan menjadi beberapa jenis, berdasarkan 

bentuk atau pun system pertunjukanya. Beberapa penggolongan teater tersebut 

diantaranya :  

1. Berdasarkan bentuk 

Penggolongan teater atau tempat pagelaran berdasarkan bentuknya dibagi 

menjadi dua, yaitu :  

a. Teater terbuka : pertunjukan seni yang dilakukan pada gedung yang 

terbuka. 

b. Teater tertutup : pertunjukan yang dilakukan pada ruangan yang 

tertutup.  

Dalam projek fasilitas yang diutamakan adalah ruang untuk pementasan 

dan ruang latihan tari, karena fungsi utama dari komplek bangunan ini adalah 

untuk melestarikan tari tradisional di Kota Pati, dalam perancangan ruang tersebut 
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harus mempertimbangkan beberapa aspek yang akan menunjang fungsi, 

diantaranya :  

1. Pencahayaan  

Pencahayaan ini merupakan aspek yang peting teritama pada teater 

indoor, karena pencahayaan harus dapat bekerja dengan maksimal, agar 

penonton dapat menikmati pementasan dengan baik. 

 Dalam buku Cole (1949 : 155) tata cahaya panggung memiliki empat 

fungsi :  

a. Visibility - membuat para penonton dapat melihat dengan jelas, dan untuk 

sutradara agar dapat mengatur perhatian dengan variasi intensitas dan 

warna cahaya.  

b. Naturalism - pencahayaan panggung harus dapat mengimitasi pencahayaan 

alami maupun buatan pada tempat di mana adegan tersebut dilakukan, 

sehingga dapat menciptakan ilusi yang mudah dipercaya. Fungsi ini 

termasuk di dalamnya cahaya matahari dan bulan, desa dan kota, inteior dan 

eksterior, pada tempat yang nyata maupun imajinasi. 

c. Design - pada oranisasi teater, tata cahaya panggung merupakan bagian 

dari desain latar. Sang desainer bartanggung jawab untuk mengatur 

pencahayaan pertunjukan. 

d. Mood - banyak desainer dan sutradara bergantung pada pencahayaan 

sebagai fasilitas penting untuk menciptakan suasana yang diinginkan. 

 

2. Akustik  

Pada ruang teater, penyebaran suara harus dapat merata disetiap posisi 

dari pengunjung, maka dari itu untuk mengatasi hal tersebut menggunakan 

permainan pada plafon ruangan, dengan membuat plafon bertrap, dengan plafon 
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bertrap dapat memantulkan suara kepenonton, sedangkan plafon yang lurus akan 

membuat suara merambat dengan stabil.  

Akustik merupakan pengolahan tata suara pada suatu ruang untuk 

menghasilkan kualitas suara yang nyaman untuk dinikmati. Sebagaimana 

pendapat Pamuji Suptandar (1982:103), bahwasanya akustik atau sound sistem 

merupakan unsur penunjang terhadap keberhasilan desain yang baik, karena 

pengaruh akustik sangat luas Dapat menimbulkan efek-efek fisik dan emosi dalam 

ruang sehingga seseorang akan mampu merasakan kesan-kesan tertentu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 1 Plafon dengan Trap 

Sumber Akustika Bangunan 

Sedangkan untuk dinding dibelakang panggung, sebaiknya menggunakan dinding 

yang dapat menyerap bunyi, agar bunyi tidak kembali memantul kedepat. 

(Christina E.Mediastika 2005 : 50) 

Pencitraan dari sumber suara dalam teater sangat penting. Para 

pendengar harus bias merasakan bahwa suara yang dating adalah dari suara 

pelaku seni yang tergantung pada proscenium. Posisi ideal kedua sisi proscenium 

adalah rangka tangga tetap atau  “booming proscenium” dari dimana system 

speaker (dan beberapa unit pencahayaan) dapat digantung. 
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Gambar 5. 2 Posisi Pengeras Suara 

Sumber Strong , J.  2010 

 

3. Distribusi Udara 

Keharusan selama pertunjukan adalah pasokan udara dingin yang bersih. 

Ada dua model utama untuk distribusi udara. Pertama memperkenalkan udara 

dingin pada tingkat tinggi yang dicampur dengan udara ruangan untuk 

memberikan kenyamana merata anseluruh ruang.  
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Gambar 5. 3 Distribusi Udara Panas dan Udara Dingin 

Sumber Strong , J.  2010 

 

Ekstraksi umumnya pada tingkat rendah terletak untuk meningkatkan 

sirkulasi yang baik seluruh ruang. Kedua menyediakan udara dingin pada tingkat 

yang rendah, berdekatan dengan penonton. Udara ini didinginkan kemudian ditarik 

ke atas karena ekstraksi pada tingkat tinggi  

5.2.3 Panggung Pagelaran 

Pada panggung pertunjukan memiliki beberapa jenis, diamana letak 

panggung dan penonton berbeda. Panggung pertunjukan memiliki beberapa jenis 

diantaranya panggung berdasar bentuk, kapasitas, jenis pertunjukan, dan lain 

sebagainya. 

1. Panggung Arena 

Panggung arena adalah dimana tribun penonton melingkari panggung. 

(Santoso, 2008 : 387 ) Jarak penonton dengan pemain sangat dekat sehingga 

penonton dapat melihat pemain secara keseluruhan, begitu pula sebaliknya. 

Karena bentuknya yang dikelilingi oleh penonton, maka penata panggung dituntut 

kreativitasnya untuk mewujudkan set dekor.  
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Bentuk ini lebih banyak mengambil tempat di luar (eksterior) daripada di 

dalam (interior). Pentas dan auditoriumnya tidak diatur, tetapi penonton bebas 

menempatkan diri. Penonton tidak ditata dalam suatu ruang tertentu 

 

Gambar 5. 4 Tipe Panggung Arena 

Sumber Seni Teater Jilid 2,2008 

 

2. Proscenium 

Panggung proscenium bisa juga disebut sebagai panggung bingkai karena 

penonton menyaksikan aksi aktor dalam lakon melalui sebuah bingkai atau 

lengkung proscenium (proscenium arch). Bingkai yang dipasangi layar atau 

gorden inilah yang memisahkan wilayah acting pemain dengan penonton yang 

menyaksikan pertunjukan dari satu arah. Dengan pemisahan ini maka pergantian 

tata panggung dapat dilakukan tanpa sepengetahuan penonton. 

 

Gambar 5. 5 Tipe Panggung Proscenium  

Sumber Seni Teater Jilid 2, 2008 
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Terdapat jarak yang cukup jauh dari tempat duduk penonton dan 

panggung, sehingga pergerakan pemain dan pergantian pemain dapat 

tersamarkan oleh penonton.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 6 Border Panggung Proscenium 

Sumber Seni Teater Jilid 2, 2008 

3. Amphitheratres 

Amphitheratres adalah teater yang berada diluar ruangan, biasanya 

memiliki panggung di tengah, dengan tribun penonton berundak. Auditorium 

penonton hanyamenggunakan beton dan batu menciptakan back-drop permanen. 

Amphiteater digunakan sebagai istilah umum untuk tempat pertunjukan outdoor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 7 Amphitheratres 

Sumber Strong , J.  2010 
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4. Corner Stage 90° 

Corner Stage 90° arc adalah panggung yang membentuk sudut 90°  yang 

memiliki sayap pada panggung sebelah kiri dan kanannya, pemain pentas dapat 

memasuki zona penonton karena penonton dapat mengelilingi bagian depan 

panggung. 

Gambar 5. 8 Corner Stage 90° The Olivier Auditorium di National Theatre 

Sumber Strong , J.  2010 

 

5.2.4 Tatanan Sheet Penonton 

Tempat duduk dengan sistem tradisional, memiliki patokan standar 

terbatas, dengan 22 kursi dalam satu baris apabila memilik dua gang yang terletak 

pada sebelah kiri dan kanan, sedangkan 11 kursi satu baris apabila hanya terdapat 

gang pada samping baris kursi. 

Jarak setiap baris menentukan kenyamanan penonton saat mencapai 

tempat duduk dan nyaman saat menikmati pertunjukan jarak antar bangku depan 

dan belakang sangat penting untuk menunjang kenyamanan tersebut. Dimensi 

untuk tempat duduk tradisional minimum adalah 300 mm dan untuk Continental 

Seating jarak antara 400mm - 500mm. 
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Gambar 5. 9 a. Seat Down  b. Seat Tipped 

Sumber Appleton, I , 2008 

 

5.2.5 Tinjauan Arsitektur yang ada di Kabupaten Pati 

Attoe (dalam Snyder,1979:37-38) memberikan beberapa dasar pemikiran 

tentang teori arsitektur sebagai berikut: 

1. Teori dalam arsitektur membicarakan apakah arsitektur, apa yang harus 

dilakukan (dicapai), dan bagaimana merancang sejarah yang berkaitan dengan 

arsitektur, membicarakan teori-teori, peristiwaperistiwa (sejarah), metode-metode 

perancangan dan bangunan-bangunan. 

2. Teori dalam arsitektur canderung tidak seteliti dan setepat teori dalam ilmu 

pengetahuan. 

3. Teori dalam arsitektur adalah hipotesa, harapan dan dugaan-dugaan 

tentang apa yang terjadi bila semua unsur yang menjadikan bangunan dikumpul 

dalam suatu cara, tempat dan waktu tertentu 

4. Teori dalam arsitektur mengemukakan arah, tapi tidak dapat menjamin 

hasilnya. Arsitektur tidak memilahkan bagian-bagian namun mencerna dan 

memadukan beragam unsur dalam cara dan keadaan baru, sehingga hasilnya 

tidak seluruhnya dapat diramalkan. 

Di Kota Pati memiliki bentuk bangunan yang sebagian besar dugunakan 

sebagai bangunan office atau perkantoran, atau pun bangunan public didominasi 
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dengan arsitektur jawa, dengan atap yang dominan menjulang dan berukuran 

besar. Berikut beberapa bangunan yang berada di Kota Pati dengan arsitektur 

Jawa :  

 

 

 

 

Gambar 5. 10 Kantor Bakorwil 1 Pati 

Sumber Warta Pati,2016 

 

 

 

 

 

 
 

 

Gambar 5. 11 Kantor DPRD Kota Pati 

Sumber Warta Pati,2016 

 

Untuk bangunan ofiice daerah di Pati kebanyakan menggunakan bentuk 

arsitektur tradisional dengan atap yang dominan seperti joglo dan limasan. Namun 

untuk bangunan komersil, kebanyakan sudah berbentuk modern serta office selain 

milik daerah juga sudah memiliki gaya yang modern.  

5.2.6 Arsitektur Rumah Jawa 

Arsitektur Jawa dianggap sebagai potret dinamika internal masyarakat 

Jawa dalam mengekpresikan ruang; bagaimana arsitektur Jawa memiliki 

pengaruh atau dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan budaya Jawa 

yang eksistensinya terus berlangsung hingga kini. 
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Salah satu ekspresi ruang yang dapat diamati dalam arsitektur Jawa 

adalah rumah Jawa. Konsep rumah dalam budaya Jawa menjadi hal yang menarik 

untuk dibahas berbagai pihak, karena memiliki kaitan yang paling intim dengan 

kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa. 

Menurut Gunawan Tjahjono (dalam Santoso, 2000), rumah merupakan  

lahan untuk menetap; yang merupakan bentuk aktualisasi diri, baik pribadi maupun 

sosial. Memahami rumah berarti sama dengan memahami kehidupan sebuah 

kelompok kebudayaan. Rumah dalam masyarakat Jawa merupakan cerminan diri 

orang Jawa yang masih terikat dengan konsep berhuni, yakni memiliki batas-batas 

secara vertikal dan horisontal, memiliki keseimbangan antara hak dan kewajiban 

yang berlangsung dalam ruang, waktu, makna dan pesan.  

Pola pikir Masyarakat Jawa ini dalam arsitektur dapat ditelusuri melalui 

makna simbolik pada perwujudan rumah dan bangunan lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa Masyarakat Jawa memiliki sifat yang arif dalam menjalani 

kehidupannya termasuk dalam berarsitektur. Contoh lain dalam menyatakan relasi 

dalam pola pikir Masyarakat Jawa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

• Lantai 

Lantai bangunan tradisional Jawa biasanya berupa tanah yang ditinggikan 

dan biasanya orang menyebut lantai tradisional Jawa dengan Jerambah. Dan 

menurut Dakung, lantai bangunan Jawa selain terbuat dari tanah juga terbuat dari 

pasir, batu, kapur atau campuran dari bahan-bahan tersebut. 

• Dinding 

Dinding pada rumah tradisional Jawa Dinding dapat dibedakan menjadi 

dua, yakni dinding pengisi yang menutup dan membatasi ruang dan rangka 

dinding yang menyangga beban dari atap. Biasanya dinding rumah tradisional 

Jawa terbuat dari papan kayu atau anyaman bambu (gedheg), bisau juga di 
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gantikan dengan alang-alang, atau daun kelapa kemudian dikombinasikan dengan 

batu bata. Sistem pemasangannya dengan saling dikaitkan yang biasa disebut 

sistem catokan yang bertujuan agar dinding dapat dibongkar pasang. 

Bangunan tradisional Jawa biasanya menggunakan material utama kayu, 

tetapi dalam memilih kayu tidak boleh sembarangan. Karena jika salah memilih 

bahan kayu makan dipercaya akan membawa akibat yang tidak diharapkan oleh 

pemiliknya. Kayu yang digunakan biasanya adalah kayu jati, karena kayu jati 

merupakan kayu yang paling baik dan kuat. Ciri kayu jati yang baik untuk bahan 

bangunan biasanya keras dan uratnya halus (Dakung, 87) 

Tabel 5. 1 Falsafah Jawa 

Noeradya (1977) dalam Endraswara, 2010. 

NO Relasi Falsafah Hidup Jawa Makna 

1 Manusia - 

Tuhan 

- Manunggaling Kawula lan 

Gusti 

- Manekung Pujabrata 

- Mesu Budi, Mesu Cipta 

- Rila, Narima 

- Sumeleh 

- Menyatunya nilai-nilai 

- luhur (kebaikan) terhadap 

- diri manusia 

- Manggih kawilujengan 

- Nunuhun kanugrahaning   

gesang 

- Menerima dengan sepenuh 

hati 

2 Manusia – 

Alam 

- Hamemayu hayuning 

bawana 

- Pasrah/sumeleh 

- Membuat alam (dunia) 

- menjadi harmonis 

- Berserah diri 

3 Manusia - 

Sosial 

- Tepa salira 

- Rukun agawe santosa 

  Loma 

- Gotong royong 

- Adil paramarta 

- Setya tuhu 

- Tanggel jawab boten 

  lewerweh 

- Leres ing samubarang damel 

- Pinter saliring kawruh 

- Susila anor raga 

- Sikap 

menghormati/menghargai 

orang lain/ tenggang rasa 

- Mau menerima masuknya 

nilai-nilai budaya pendatang 

(menerima nilai-nilai budaya 

memperkaya nilai budaya 

Jawa) (setempat/ lokal) 

- Sifat mau memberi 

- Saling membantu 

- Jujur pada sesama 
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- Tidak mengunggulkan diri 

- Pandai mengambil hati 

- sesama dan meredam    

keinginan diri 

- Tahu tatakrama 

4 Manusia – 

Individual 

- Golong gilig wiji tuwuh 

   ing sela 

- Sareh 

- Sumeleh 

- Prasaja 

- Tekad bulat 

- Orientasi hidup terletak pada   

badan/diri 

- Sabar 

- Berserah diri 

- Mawas diri 

- Terbuka 

  

Menurut Dakung  (1982), Ismunandar (1986), Hamzuri (tanpa tahun), 

bersumber dari Mintobudoyo, bahwa ada 5 bentuk dasar rumah Jawa yaitu 

Panggang Pe, Kampung, Limasan,Joglo dan Tajug seperti pada gambar 2. Bentuk 

yang paling sederhana adalah bentuk Panggung 
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. Gambar 5. 12 Rumah Tinggal Tradisional Jawa 

Sumber Image, 2018 

 

Sebuah rumah tinggal Jawa setidak-tidaknya terdiri dari satu unit dasar 

yaitu omah yang terdiri dari dua bagian, bagian dalam terdiri dari deretan sentong 

tengah, sentong kiri, sentong kanan dan ruang terbuka memanjang di depan 

deretan sentong yang disebut dalem sedangkan bagian luar disebut emperan . 
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Gambar 5. 13 Denah Rumah Jawa  

Sumber Image, 2018 

 

Rumah tinggal yang ideal terdiri dari dua bangunan atau bila mungkin tiga, 

yaitu pendopo dan peringgitan, bangunan pelengkap lainnya adalah gandok, 

dapur, pekiwan, lumbung dan kandang hewan. 
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Gambar 5. 14 Skema Denah Rumah Tinggal Tradisional Jawa  

Sumber Image, 2018 

 

5.3 Konfigurasi Massa Bangunan 

Dalam satu bidang tanah yang kemudian dibangun beberapa massa 

bangunan, akan memerlukan kajian khusus mengenai peletakan massa tersebut, 

sehingga dapat membentuk suatu pola massa dalam sebidang tanah tersebut.  

Dalam projek Komplek Pagelaran Seni Tari Tradisional Jawa di Kota Pati 

ini juga tersusun dari beberapa massa bangunan, sehingga kajian mengenai 

konfigurasi masa tersebut dirasa penting. Berikut ini mengkategorikan bentuk-
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bentuk dengan penambahan menurut sifat hubungan  yang muncul diantara 

bentuk-bentuk komponennya sebaik konfigurasi keseluruhannya. 

 

5.3.1 Bentuk Terpusat 

Terdiri dari sejumlah bentuk sekunder yang mengelilingi satu bentuk 

dominant yang berada tepat di pusatnya. (D.K Ching, 2008:60) 

 

Gambar 5. 15 Bentuk Terpusat dari Geometri 

Sumber Form,Space and Order,2008 

 

 Bentuk-bentuk terpusat menuntut adanaya dominasi secara visual dalam 

keteratuan geometris, bentuk yang harus ditempatkan terpusat, misalnya seperti 

bola, kerucut, ataupun silinder. Oleh karena sifatnya yang terpusat, bentuk-bentuk 

tersebut sangat ideal sebagai struktur yang berdiri sendiri, dikelilingi oleh 

lingkunganya, mendominasi sebuah titik didalam ruang, atau menempati pusat 

suatu bidang tertentu.   

Bentuk ini dapat menjadi symbol tempat-tempat yang suci atau penuh 

penghormatan, atau untuk mengenang kebesaran seseorang atau suatu peristiwa. 
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Gambar 5. 16 Penataan Massa Terpusat 

Sumber archdaily 

5.3.2  Bentuk Linier 

Terdiri atas bentuk-bentuk yang diatur berangkaian pada sebuah baris. 

Bentuk garis lurus atau linier dapat diperoleh dari perubahan secara proporsional 

dalam dimensi suatu bentuk melalui pengaturan sederet bentuk-bentuk secara 

proporsional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 17 Perubahan Bentuk Menjadi Linier 

Sumber Form,Space and Order,2008 



107 
 

 Dalam kasustersebut deretan bentuk dapat berupa pengulangan atau 

memiliki sifat serupa dandiorganisir oleh unsur lain yang terpisah dan lain sama 

sekali seperti sebuah dinding atau jalan. 

Gambar 5. 18 Agora Pasar Tradisional Yunani 

Sumber Form,Space and Order,2008 

 

Dalam Agora tersebut bentuk linear terpisah oleh ruang kosong diantara 

dua massa bangunan yang memanjang, selain itu juga berjajar dengan massa 

bangunan yang lebih kecil dilajur yang sama. 

5.3.3 Bentuk Radial 

Merupakan suatu komposisi dari bentuk-bentuk linier yang berkembang 

kearah luar dari bentuk terpusat dalam arah radial. Suatu bentuk radial terdiri dari 

atas bentuk -bentuk linier yang berkembang dari suatu unsure inti terpusat kearah 

luar menurut jari -jarinya. Bentuk ini menggabungkan aspek-aspek pusat dan linier 

menjadi satu komposisi. 
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Gambar 5. 19 Bentuk Dasar Radial 

Sumber Form,Space and Order,2008 

 

Organisasi bentuk radial dapat dilihat dan dipahami dengan sempurna dari 

suatu titik pandang di udara. Bila dilihat dari muka tanah, kemungkinan besar 

unsure pusatnya tidak akan dengan jelas, dan pola penyeberan lengan -lengan 

linier menjadi kabur atau menyimpang akibat pandangan perspektif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 20 Bangunan Radial Tampak dari Udara 

Sumber WordPress 

 

5.3.4 Bentuk Cluster 

Sekumpulan bentuk-bentuk yang tergabung karena saling berdekatan atau 

saling memberikan kesamaan sifat visual. Jika organisasi terpusat memiliki dasar 

geometric yang kuat dalam penataan bentuk-bentunya, maka organisasi kelompok 
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dibentuk berdasarkan persyaratan fungsional seperti ukuran, wujud ataupun jarak 

letak. Walaupun tidak memiliki aturan deometrik dan sifat introvert bentuk perpusat 

organisasi kelompok cukup fleksibel dalam memadukan bermacam-macam wujud, 

ukuran, dan orientasi ke dalam strukturnya. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. 21 Bentuk Cluster melalui Geometri yang Berdekatan 

Sumber Form,Space and Order,2008 

 

Dengan mempertimbangkan fleksibelitas, bentuk cluster dapat disusun 

melalui beberapa cara, diantaranya: 

1. Dapat ditempelkan secara sekunder pada bentuk yang lebih besar 

2. Dapat dihubungkan dengan mendekatkan diri untuk menegaskan dan 

mengekspresikan volumenya sebagai suatu kesatuan individu. 

3. Dapat menghubungkan volume-volumenya dan bergabung menjadi suatu 

bentuk tunggal yang memiliki suatu variasi tampak (D.K Ching, 2008:68) 
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Gambar 5. 22 Master Plan Bentuk Cluster BSD City 

Sumber Invest Properti 

 

5.4 Sirkulasi Ruang 

pada tatanan masa bangunan dan tatanan ruang, akan menciptakan ruang 

dimana ruang tersebut dapat digunakan sebagai sirkulasi, tempat berlalu-lalang. 

Ada beberapa jenis sirkulasi, diantaranya:  

1. Sirkulasi Vertikal : adalah sirkulasi untuk berpindah lantai diatasnya 

dengan bantuan fasilitas dan alat seperti lift, tangga dan escalator. 

2. Sirkulasi Horizontal : alur sirkulasi yang diartikan sebagai tali yang 

menghubungkan setiap ruang, atau lebih jelasnya seperti koridor 

penghubung ruang.  

 

5.4.1 Bentuk Sirkulasi 

a. Tertutup membentuk koridor yang berkaitan dengan ruang-ruang yang 

dihubungkan melalui pintu masuk pada bidang dinding.  

b. Terbuka pada salah satu sisi, untuk memberikan kontinuitas visual/ ruang  

dengan ruang-ruang yang dihubungkan. Terbuka pada kedua sisinya, 

menjadi perluasan fisik dari ruang yang ditembusnya.  
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c. Terbuka pada dua sisi, sehingga menjadi perluasan fisik dari ruangan yang 

ditembusnya.  

 

Gambar 5. 23 Bentuk Sirkulasi 

Sumber Form,Space and Order,2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


